
 

Οδηγίες ζσμπλήρφζης ηοσ Δεληίοσ Καηαγραθής Λεονηόυαροσ  (Pterois Miles) 

 Σπγθεθξηκέλα, ζην δειηίν θαηαγξαθήο Λενληόςαξνπ ρξεηάδεηαη λα αλαγξάθεηαη: 

 

 Τν νλνκαηεπώλπκν ηνπ παξαηεξεηή 

 Η εκεξνκελία θαη ε ώξα πνπ έγηλε ε παξαηήξεζε (απαηηείηαη μερσξηζηή εγγξαθή γηα 

θάζε  δηαθνξεηηθή εκεξνκελία παξαηήξεζεο) 

 Η πεξηνρή/ζεκείν πνπ παξαηεξήζεθε κε ζπληεηαγκέλεο εάλ απηό είλαη εθηθηό 

(απαηηείηαη μερσξηζηή εγγξαθή γηα θάζε  δηαθνξεηηθό ζεκείν παξαηήξεζεο) 

 Η θαηάζηαζε ηνπ Λενληόςαξνπ ηε ζηηγκή ηεο παξαηήξεζεο (δσληαλό ή λεθξό) 

 Τν βάζνο ζην νπνίν έγηλε ε παξαηήξεζε (ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη πην πνιιά από 

έλα άηνκν ζηελ ίδηα ζέζε, λα αλαγξάθεηαη ην κέζν βάζνο) 

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο Λενληόςαξσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηο ίδιο ζημείο (εκβέιεηα 

πεξίπνπ 20 κέηξσλ)  

 Τν κήθνο ηνπ Λενληόςαξνπ ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε (ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

πην πνιιά από έλα άηνκν ζηελ ίδηα ζέζε, λα αλαγξάθεηαη ην κέζν κήθνο) 

 Ο ηξόπνο πνπ έγηλε ε παξαηήξεζε (θαηάδπζε κε κπνπθάια, ειεύζεξε θαηάδπζε, 

ππνβξύρηα αιηεία, θιπ.) 

 Οπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε έρεηε θάλεη 

 

 Γηα θάζε δηαθνξεηηθή ζέζε παξαηήξεζεο ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κία 

μερσξηζηή θαηαγξαθή. Αλ γηα παξάδεηγκα έρεηε εληνπίζεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζνύλ 3 θαηαγξαθέο κε ηα ζηνηρεία ηνπο (βάζνο, κήθνο, 

ζπληεηαγκέλεο, θιπ.). Σε θάζε πεξίπησζε, θαη αλεμαξηήησο από ηε ζέζε 

παξαηήξεζεο, θάζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία απαηηεί μερσξηζηή θαηαγξαθή. 

 

 Επηπιένλ, ζεκεηώζηε κε κία θνπθθίδα ζην ράξηε ην ζεκείν πνπ παξαηεξήζεθε ην 

θάζε Λενληόςαξν, ζύκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ ζπκπιεξώζεθε ζηε θόξκα 

θαηαγξαθήο. Γηα παξάδεηγκα αλ εληνπίζαηε 2 Λενληόςαξα, ζε δύν δηαθνξεξηηθέο 

ζέζεηο, ν ράξηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί όπσο παξαθάησ: 

 
 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 



 Τέινο, εάλ έρνπλ ιεθζεί θσηνγξαθίεο λα ζηαινύλ ζην email ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο 

ηνπ ΕΘΠΖ (info@nmp-zak.org) κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξηζκό πνπ αλαγξάθεηαη ζην 

ράξηε πξνθεηκέλνπ λα είλαη γλσζηή ε ζέζε ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο.  

 

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία.  

 

Εκ ηοσ Φορέα Διατείριζης ηοσ Ε.Θ.Π.Ζ 
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